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Zgodzi się z tym zapewne 
duża część z nas. Jednak znajdą 
się też wątpiący, zmęczeni ciągłymi 
bezefektownymi rozmowami. Cho-
ciaż słowa stanowią tylko połowę 
sukcesu. Ważne natomiast, aby za 
nimi szły działania praktyczne, zmie-
rzające do osiągnięcia optymalnego 
stanu społeczno-gospodarczego, 
zadowalającego każdą ze stron za-
angażowanych w dyskusje na temat 
puszczy. Jak ukazuje rzeczywistość, 
nie jest to proste. Od wielu lat Pusz-
cza Białowieska pozostaje żywym 
tematem w przestrzeni publicznej 
nie tylko w skali regionu, ale także 
w kraju i Europy. Ścierają się w niej 
sporne stanowiska, co do ochrony 
oraz użytkowania tego unikalnego 
dziedzictwa przyrodniczego, w oto-
czeniu którego funkcjonujemy. Stała 
się tematem globalnym, nie bez 
powodu – Puszcza Białowieska to 
naturalny unikat, skrywający w sobie 

O Puszczy Białowieskiej 
warto rozmawiać ...

szereg wartości natury ekologicznej, 
społecznej oraz estetycznej. 

4 lipca w Białymstoku miała 
miejsce kolejna debata poświęco-
na sytuacji Puszczy Białowieskiej. 
Odbyła się ona w ramach Klubu 
Obywatelskiego pod hasłem „Okrą-
gły stół wokół Puszczy Białowieskiej 
i programu dotyczącego rozwoju sa-
morządów leżących na jej terenie”. 
Inicjatorem spotkania był Robert 
Tyszkiewicz, poseł na Sejm RP. 
Uczestniczyli w niej samorządowcy, 
mieszkańcy, przedstawiciele środo-
wisk naukowych. Wśród wiodących 
panelistów byli: profesor Marek Ko-
narzewski, Włodzimierz Pietroczuk 
radny Sejmiku Województwa Pod-
laskiego, Andrzej Skiepko zastęp-
ca Burmistrza Miasta Hajnówka, 
Mirosław Stepaniuk były dyrektor 
Białowieskiego Parku Narodowego, 
Sławomir Droń (mieszkaniec Bia-
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Pierwsze wzmianki o Rajsku 
pochodzą z 1523 roku. Ta prawie 
500 letnia wieś w gminie Bielsk 
Podlaski decyzją SS- Standarten-
führera Wernera Fromma – dowód-
cy Policji i  SD na okręg białostocki 
miała zostać na zawsze wymazana 
z ludzkiej pamięci, miał z niej nie 
pozostać kamień na kamieniu. 

Była to kara za ostrzelanie 
niemieckiego samochodu osobo-
wego i zabicie dwóch Niemców 
i kobiety. 

16 lipca 1942 roku o świcie 
wieś została otoczona przez SS, 
Gestapo i Wermacht. Akcją pa-
cyfikacyjną dowodzili: komisarz 
powiatowy z Bielska – Thubenthal, 
komendant obwodowy żandarme-
rii – por. Rehne i lokalny dowódca 
policji porządkowej – Franz Lampe. 
Mieszkańcy zostali spędzeni na 
plac przed cerkwią. Odczytano im 
napisany po białorusku rozkaz 
Fromma o pacyfikacji wsi. Po kilku 

Rajsk W rocznicę bestialskiej masakry
godzinach dokonano ich selekcji. 
Młodzież w wieku 14 – 16 lat oraz 
młode dziewczęta stanowiły pierw-
szą grupę. Przewieziono ich najpierw 
do Bielska a następnie wywieziono 
na roboty do Niemiec. Drugą grupę 

stanowili mężczyźni powyżej 16 
roku życia oraz te kobiety, których 
mężów lub synów nie było we wsi. 

Tych odprowadzano po 10 osób ok. 
300 metrów od wsi i rozstrzeliwano, 
a ciała zabitych i rannych wrzucano 
do dołów służących do przecho-
wywania ziemniaków. W sumie 
rozstrzelano 149 osób. Pozostałe 

osoby podzielono na dwie grupy 
i wywieziono w okolice Brańska 
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8 czerwca br. w Gospodar-
stwie Agroturystycznym w Kory-
cinach, gmina Grodzisk, odbyła się 
impreza promocyjna „VIII Nadbu-
żańskie Ziołowe Spotkania” zor-

Ziołowe spotkania w Korycinach
ganizowana przez Lokalną Grupę 
Działania „Tygiel Doliny Bugu”.

Imprezę rozpoczeło tradycyjne 
nagrodzenie zasłużonych zbieraczy 
ziół z Podlasia. Wyróżnienia otrzy-
mali: Grzegorz Solaniuk, Tadeusz 
Bojar oraz Jan Kwalik. Zorganizowa-
no kilka konkursów, m.in. kulinarny 
ziołowy przysmak. Można było się 
sprawdzić w szybkości zbierania ziół 
i poszukać kwiatu paproci. Liczni 
wystawcy promowali regionalne 
produkty (w tym ekologiczne) oraz 
ludowe rękodzieło. Zorganizowany 
został także punkt informacyjno-
-promocyjny. 

Pod patronatem “Wieści”
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Kukają już 45 lat

Relacja z jubileuszu na naszej stronie internetowej i w następnym numerze Wieści.

Pogoda 2 lipca nie sprzyjała 
imprezom plenerowym. Zimny wiatr 
i opady deszczu sprawiły, iż początek 
XI Festynu Rodzinnego zapowiadał 
organizacyjną klapę. Pod paraso-
lami I brezentowym zadaszeniem 
zgromadzili sie goście i nieliczna 
publiczność, jednak im dalej, tym 
liczba uczestników zwiększała się 
i pod koniec dnia nad zbiornikiem 
wodnym Otapy – Kiersnówek zgro-

Pod patronatem “Wieści”

Festyn Rodzinny Otapy – Kiersnówek
madziło się ich całkiem sporo. 

Festyn rozpoczął sie tradycyj-
nie. Najpierw msza w Kościele pod 
wezwaniem Najświętszej Maryii Pan-
ny w Brańsku, następnie poświęcenie 
wody w Zbiorniku i wręczenie nagród 
najlepszym uczniom, absolwentom 
szkół podstawowych i gimnazjów. 
Ten publiczny sposób honorowania 
najlepszych uczniów osiągających 
nie tylko dobre wyniki w nauce ale 

i zaangażowanych społecznie, od lat 
polecamy szefom innych samorzą-
dów, ale niewielu z nich chce z tego 
pomysłu brańskich samorządowców 
skorzystać. A zupełnie inną rangę 
ma ta sama nagroda, ten sam dy-
plom wręczony przed społecznością 
szkoły a inny na forum publicznym 
gminy. To niezwyczajne przeżycie dla 
uczniów i ogromna satysfakcja dla 
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GMINA HAJNÓWKA

W dniu 9 
czerwca 2017r w budynku Cen-
trum Etnograficzno - Ekumeniczym 
w Dubinach odbyła się uroczy-
stość wręczenia odznaczeń dla 
par małżeńskich obchodzących 
jubileusz Złotych Godów. Medale 
za Długoletnie Pożycie małżeńskie 
jubilatom z Gminy Hajnówka, które 
są przyznawane przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej wręczyła 
Wójt Gminy – Lucyna Smoktunowicz.

Wójt Gminy Lucyna Smoktu-
nowicz przywitała zgromadzonych 
gości oraz wygłosiła przemówienie 
kierowane do jubilatów, w którym 

Jubileusz Złotych Godów w Gminie Hajnówka

podziękowała za wzór ich pięknej 
miłości i długoletniego trwania 
w związku małżeńskim.

Wydarzenie odbywało się 
w niezwykłej podniosłej i rodzinnej 

atmosferze. Zebrani na miejscu 
jubilaci oraz ich rodziny wspólnie 
cieszyli się z rocznicy złotych godów.

Oficjalna część zakończyła 
się wspólnym toastem za zdrowie 

jubilatów. Uroczystości towarzy-
szył koncert w wykonaniu zespołu 
dzieci i młodzieży z Zespołu szkół 
w Dubinach.

Pary odznaczone Medalem 

za długoletnie Pożycie Małżeńskie 
przez Prezydenta RP
• Maria i Bazyl Panasiuk
• Helena i Piotr Siegień
• Nadzieja i Jan Trofimiuk
• Anna i Teodor Wróblewski
• Nina i Grzegorz Karpiuk
• Eugenia i Eugeniusz Korolko
• Luba i Anatol Łojewski
• Maria i Paweł Jałoza
• Wiera i Mikołaj Janowski
• Zenaida i Dymitr Frankowski
• Walentyna i Grzegorz Cho-

maciuk

Autor: O. Niczyporuk 

„V Piknik Rodzinny” w Zespole 
Szkół w Dubinach upłynął pod zna-
kiem dobrej zabawy, wielu wzruszeń 
i interesujących konkurencji dla całej 
rodziny. Celem tego przedsięwzięcia 
było przede wszystkim stworzenie 
przestrzeni do wspólnej zabawy ro-
dziców i ich dzieci. Nauczyciele stali 
się koordynatorami działań, które 
uczyły mądrego wykorzystania wol-
nego czasu, profilaktyki zdrowotnej, 
rozwijały zainteresowania.

Na piknikowej scenie, rodzice 
i zaproszeni goście, mogli podzi-
wiać popisy taneczne, wokalne 
i aktorskie dzieci. Piknik rodzinny 

to oczywiście sposób na 
przekonanie wszystkich 
do zdrowego stylu życia. 
Każdy uczestnik mógł 
też podarować drugie 
życie książce i otrzymać 
ulotkę propagującą życie 
bez używek. Każdy mógł 
też zatańczyć Zumbę 
i zachwycić się gimna-
styką na trampolinach. 
Również na strzelnicy 
można było wykazać się celnością 
i pewną ręką. Na szczególną uwagę 
zasługiwało stanowisko degustacyj-
ne ciast upieczonych przez rodziców 

Pomysł na rodzinne świętowanie – piknik rodzinny!

W dniu 23 czerwca 2017 roku 
odbyło się uroczyste zakończenie 
roku szkolnego w Szkole Podsta-
wowej w Nowokorninie. W uroczy-
stości oprócz uczniów udział wzięli 
nauczyciele oraz rodzice. Hono-
rowymi gośćmi wydarzenia byli: 
Wójt Gminy Hajnówka mgr Lucyna 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 W NOWOKORNINIE
Smoktunowicz oraz Dzielnicowy 
Gminy Hajnówka st. asp. Marek 
Klimuk. Uroczystość rozpoczęła 
się odśpiewaniem hymnu państwo-
wego. Dyrektor placówki mgr Ewa 
Moroz przywitała zaproszonych 
gości, pracowników szkoły oraz 
uczniów. Szczególne słowa uznania 

skierowała do rodziców, dziękując 
za okazane wsparcie i zaangażo-
wanie. W swoim wystąpieniu Pani 
Dyrektor podziękowała wszystkim 
za całoroczną pracę. Gratulowa-
ła młodzieży wyników w nauce 
wręczając nagrody najlepszym 
uczniom, a także życzyła słonecz-

nych i bezpiecznych wakacji. 
Nie zabrakło także części arty-

stycznej, przygotowanej przez chó-
rek uczniowski działający w szkole 
pod kierownictwem pani Marii 
Paszko. 

Na zakończenie przedstawi-
ciele Samorządu Uczniowskiego 

podziękowali nauczycielom za ich 
wysiłek oraz życzyli dyrekcji, gronu 
pedagogicznemu, pracownikom 
szkoły, zaproszonym gościom, kole-
żankom oraz kolegom słonecznych 
i pięknych wakacji. 

 Ks. mgr Jan Kazimiruk

naszych uczniów. W tym roku ogło-
siliśmy konkurs o tytuł: „ Mistrza 
Domowych Wypieków.” Wszystkie 
ciasta były tak smaczne, że każde 
zasługiwało na laur doskonałości. 

Mieliśmy też propozycję 
dla tych, którzy chcieli 
zrobić najzdrowszą i na-
japetyczniejszą kanapkę. 
Przez cały czas trwania 
pikniku działał punkt 
krwiodawstwa. Można 
było obejrzeć prezenta-
cje przygotowane przez 
służby: Straż Graniczną 
i Pogotowie Ratunko-
we. Również dumnie 

reklamowały się wioski tematyczne: 
Wioska Bulwy - Lipiny i Wioska 
Małego Osocznika - Dubiny. Dzieci 
świetnie bawiły się na dmuchanym 

zamku, puszczały olbrzymie bańki, 
zajadały się lodami i watą cukrową. 
Pogoda dopisała, więc też humory 
nie opuszczały rodzin, które ze-
chciały skorzystać z naszej oferty. 
Piknik zakończyła gospodyni pikniku, 
Pani Dyrektor Alina Ginszt, która 
podziękowała wszystkim za udział 
w tej szkolnej imprezie i wręczyła 
nagrody tym, którzy wzięli udział 
w konkursach zorganizowanych 
przez organizatorów „V Pikniku 
Rodzinnego”.

Autor: Monika Michaluk
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ich rodziców. Ponownie zachęcamy, 
Wójtowie, Burmistrzowie i Starosto-
wie korzystajcie z dobrych pomysłów. 
To się napewno wam opłaci, a wy-
bory tuż, tuż.

Po tej wspaniałej części impre-
zy nadszedł czas na gry i zabawy 
oraz rozrywkę. Najmłodsi mieli do 
dyspozycji wesołe miasteczko, gry 

GMINA CZEREMCHA

Pogoda wyjątkowo dopisa-
ła – gorące, jaskrawe, letnie słońce 
skłoniło wielu mieszkańców Stawiszcz 
do wyjścia z domów i przyjścia pod 
miejscowy dom kultury. Zaimprowi-
zowana, plenerowa widownia okazała 
się za mała. Wielu widzów stanęło 

I tam żywuć ludzi
Niedziela w Stawiszczach

wokół. Obok domu kultury, na sto-
iskach można było kupić białoruskie 
wydawnictwa, a nawet lody. Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury, Barbara 
Kuzub-Samosiuk i pomysłodawca tej 
cyklicznej imprezy, Tomasz Tichoniuk, 
dyrektor hajnowskiego Muzeum 

i Ośrodka Kultury Białoruskiej powitali 
zgromadzonych widzów. Jak zwykle 
wystąpiły zaproszone zespoły muzycz-
no-śpiewacze, kultywujące rodzimy 
folklor białoruski i ukraiński – takie 
bowiem gwary pogranicza tu spoty-
kamy. Wymieńmy więc artystów nie-
dzielnego koncertu.”Wólczanki” z Wólki 
Terechowskiej, Patrycja Siemiacka, 
”Metro” z Hajnówki, ”Kalinka” z Białe-
gostoku, ”Retrobeats” z Hajnówki i „Art 
Pronar” z Narwi. Gościem imprezy był 
interesujący zespół z Wysokiego na 
Białorusi. Konferansjerem koncertu był 
Jan Karczewski. Były i wspólne spiewy, 
a nawet tańce. Na widowni widzieliśmy 
gospodarza gminy Czeremcha, wójta 
Michała Wróblewskiego.

Cykl imprez „I tam żywuć ludzi” 
(w Stawiszczach był to kolejny, 60 
koncert) wpisuje się w ogólnoeuro-
pejską tradycję kultywowania historii 
i kultury „małych ojczyzn”. Pomysł 
Tichoniuka trafiony w dziesiątkę.Na-
leżałoby rozważyć dokumentowanie 
etnograficznych zaśpiewów bowiem 
czas płynie nieubłaganie.           (piw)

Więcej zdjęć na stronie 
www.wiescipodlaskie.eu

Pod patronatem “Wieści”

Festyn Rodzinny Otapy – Kiersnówek

Cd. ze str. 1

Więcej zdjęć na www.wiescipodlaskie.eu.

i zabawy z animatorami, dorośli 
mogli skosztować przysmaków 
regionalnej kuchni i upiec kiełbaskę 
przy ognisku.

Padający deszcz nie zniechęcił 

fanów zespołów: Moment, Ostrow-
scy-Band oraz gwiazdy wieczoru 
zespołu Exaited. Imprezę zakończyła 
zabawa pod chmurką prowadzona 
przez DJ KRISA.                        (wss)

Tylko 9 głosów zabrakło - a zdobyła ich 988 - Dorocie Kędra-Ptaszyń-
skiej aby wybory Wójta Gminy Boćki rozstrzygnęły się w pierwszej turze. 
Jej konkurenci otrzymali: Marek Antoni Łukaszewicz - 674 głosy, Adam 
Krół - 233, a na Mariusza Grzegorza Popławskiego zagłosowało 97 osób. 
W tej sytuacji mieszkańców gminy czeka druga tura. Odbędzie się ona 
w niedzielę 23 lipca. Wezmą w niej udział Dorota Kędra-Ptaszyńska i Marek 
Antoni Łukaszewicz. O głosy zabiegali m.in. podczas zawodów sportowo-
-pożarniczych w Andryjankach.                                                        (seb)

Boćki Będzie druga tura

Nie tylko ludzie cierpią po 
stracie najbliższych, bociany też. Ten 
na zdjęciu nie rusza się  z platformy 
na której było gniazdo,  spoglądając 
na resztki gniazda, które wichura 
strąciła na ziemię grzebiąc pod jego 
resztkami bocianią rodzinę.      (w)

Bociani los
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Ziołowe spotkania w Korycinach
Pod patronatem “Wieści”

 W części rozrywkowej wystą-
piły zespoły: Sąsiadeczki, Kalina, 
Polne Maki, Mielniczanie, Nowina, 
Żar. Z Ukrainy przybył zespół „Sta-
re Miasto” a gwiazdą wieczoru 

Cd. ze str. 1 był zespół „Preludium”. Imprezę 
zakończyła dyskoteka z Arturem 
Leszczyńskim.

Wiecej zdjęć: www.wiescipodlaksie.eu
(cec)

GMINA WYSZKI

Pod takim hasłem odbyły się 
18 czerwca w Topczewie uroczysto-
ści z okazji Święta Patrona szkoły ks. 
F. J. Falkowskiego i Gminno – Szkolny 
Dzień Rodziny. Obchody rozpoczęły 
się Mszą św., której przewodniczył 
proboszcz tutejszej parafii ks. kan. 

Paweł Anusiewicz. Czas przezna-
czony na homilię wypełnił montaż 
słowno – muzyczny w wykonaniu 
uczniów klasy drugiej i trzeciej, 
poświęcony rodzinie, sygnalizujący 
potrzebę dzielenia się obowiązkami 
i dostrzegania wzajemnych potrzeb. 
Po strawie duchowej wszyscy prze-
szli przed budynek szkoły, gdzie 
nastąpiło powitanie przez dyrektora 
Andrzeja Karpiesiuka zaproszonych 
gości, przyjaciół szkoły, sponsorów 
oraz zebranych. W swoim przemó-
wieniu dyrektor wyraził radość, że 
„w szkole rozwijane i pielęgnowane 
są prawdziwe wartości, jakie prze-
kazuje nam nasz patron: dobro, 
przyjaźń, piękno, oddanie i służbę 
innym”. Na zakończenie oficjalnej 
części uroczystości zostały złożone 

„Patron wspólny wzór – Rodzina wspólne dobro”
kwiaty i zapalone znicze przed po-
piersiem ks. F. J. Falkowskiego.

Nastąpił czas wspólnej za-
bawy. Rodziny mogły się wykazać 
swoją wiedzą i umiejętnościami 
w konkursie o patronie, konkursie 
plastycznym, w czasie pisania dyk-

tanda, w konkurencjach sportowych 
oraz w konkursie profilaktycznym 
przygotowanym przez GOPS.

W czasie całego dnia bezpłat-
nie można było korzystać z rozma-
itych atrakcji. W długiej kolejce ocze-
kiwali śmiałkowie chcący udowodnić, 
że potrafią zachować równowagę 
zamknięci w kulach pływających 
w basenie. Z dmuchanej zjeżdżalni 
dochodziły radosne okrzyki pędzą-
cych w dół milusińskich. Starsze 
dzieci mogły spróbować swoich sił 
w jeździe konnej, a wszyscy mogli 
przejechać się bryczką i z innej per-
spektywy zobaczyć znajome miejsca. 
Wielkie zainteresowanie wzbudzili 
strażacy rozstawiający sprzęt na 
boisku szkolnym. Każdy przez chwilę 
mógł poczuć się jak strażacy w akcji. 

Dzieci z wielkim zapałem próbo-
wały utrzymać węża gaśniczego 
i strumieniem wody przewrócić pa-
chołki. W konsternację wprowadziła 
wszystkich maszyna produkująca 
niezmierzone ilości piany, w której 
początkowo nieśmiało a później 
ochoczo nurkowały kolejne dzieciaki 
… i nie tylko. Piana ożyła. Miała wiele 
rąk, nóg, głów i jeden głos – głos 
radości i beztroski. Szczery śmiech 
i okrzyki entuzjazmu towarzyszyły 
również „deszczowi” zmywające-
mu pianę. Rodzice w mokrych, ale 
wciąż rozradowanych postaciach 
rozpoznawali swoje dzieci. Świeże 
powietrze i harce pobudzają ape-
tyt. Organizatorzy zadbali również 
o ten aspekt. Dla każdego dziecka 
był „ala hot dog”, dla starszych 
kiełbaska z grilla, dla wszystkich 
ciasto i napoje.

Na zakończenie pierwszej 
części obchodów Święta Patrona 

i Dnia Rodziny Dyrektor Szkoły wraz 
z Wójtem Mariuszem Korzeniew-
skim wręczyli nagrody wszystkim 
uczestnikom konkursów. Dyrektor 
Szkoły podziękował nauczycielom, 
pracownikom gminy i szkoły, rodzi-

com, dzieciom, motocyklistom, panu 
Jarosławowi Wyłuckiemu, panu Mi-
rosławowi Raciborskiemu, GOPS-owi, 
GCBK oraz przedstawicielom Ochot-
niczej Straży Pożarnej za wkład 
i przygotowanie festynu. Po części, 

w której dominowały atrakcje prze-
znaczone dla dzieci, przyszedł czas 
na wieczorną zabawę dla dorosłych. 
Dyskotekę pod chmurką prowadził 
dj.Desire. Nad Topczewem i okolicą 
unosiła się muzyka zespołów: Revox, 

Nexx Dance, Fortii, Sunset.
To był piękny dzień nie tylko 

ze względu na pogodę, ale przede 
wszystkim na radość wspólnego 
przebywania i wspólnej zabawy. 

Bożena Konobrocka 

Patronka naszej biblioteki, 
księżna Anna Jabłonowska słynęła 
z dobrego gustu i stylu. Jej suknie 
budziły uznanie wśród ówczesnych 
dam. Z okazji 289 rocznicy urodzin 
księżnej, Biblioteka i liderki projektu 
„Kreatywny czytelnik” zorganizowa-
ły spotkanie, poświęcone modzie 
w XVIII wieku oraz kreacjom tą modą 
inspirowanym. Do przeprowadzenia 
prelekcji i pokazu została zapro-
szona Ewa Cyngot, projektantka 
i rekonstruktorka strojów histo-
rycznych, rodowita siemiatyczanka. 
Pani Ewie towarzyszyła Jolanta 
Sztorc – miłośniczka mody dawnej, 
uczestniczka licznych spotkań i pik-
ników historycznych, która również 
zaprezentowała się w jednej ze 
swych zrekonstruowanych sukni. 

Ewa Cyngot jest nie tylko ce-
nioną rekonstruktorką, ale również 
projektantką ubioru współczesnego. 
Kreacje przez nią projektowane 
i szyte były pokazywane na poka-
zach mody w Polsce i za granicą. 
Pani Ewa zajmuje się projektowa-
niem i szyciem strojów dla piosenka-
rzy, aktorów, spikerów telewizyjnych. 
Wykonuje ubiory na zamówienia do 
teatrów i muzeów. Jej prace można 
znaleźć m.in. w publikacji „Ubiory na 
dworze króla Jana III Sobieskiego”. 

Siemiatycze

Z szykiem przez lata – analogia między modą dawną 
i współczesną, spotkanie z projektantką Ewą Cyngot

Podczas spotkania Ewa Cyngot 
opowiadała o tkaninach, wzorach, 
dodatkach do osiemnastowiecznych 
strojów, a także o sobie i swojej 

pasji rekonstruktorskiej. Padło wiele 
tajemniczych dla laików terminów, 
związanych z dawnym ubiorem 
- np. krynolina, broszowanie, anga-
żanty, bawety – które prelegentka 
w ciekawy i przystępny sposób 
przybliżyła zebranym. Prelekcji 
towarzyszyła ekspozycja koronek, 
materii, fiszbinów, z których powsta-
wały poszczególne części garderoby 
zamożnych dam. Bohaterka spotka-
nia opowiadała również o niezwykłej 
atmosferze i emocjach, towarzyszą-
cych rekonstruowaniu historycznych 
kreacji i uczestnictwu w imprezach 
organizowanych przez miłośników 
historii – o swoistych „podróżach 
w czasie”. Trzeba bowiem podkreślić, 
że każdy strój historyczny powstaje 
na podstawie uważnego analizowa-
nia mody określonej epoki, materia-
łów i wzornictwa, jakie ówcześnie się 
nosiło, każda suknia czy strój męski 
lub dziecięcy musi być wykonany 
zgodnie z zasadami, tak by był jak 
najbardziej zbliżony do oryginału.

Na zakończenie wieczoru, 
uczestnicy spotkania, w towarzy-
stwie „osiemnastowiecznych” dam, 
udali się na spacer ulicami miasta, 

wzbudzając duże zainteresowa-
nie przechodniów, którzy bardzo 
chętnie uwieczniali to spotkanie na 
zdjęciach.

Z wielką przyjemnością in-
formujemy Państwa, że Pani Ewa 
Cyngot złożyła propozycję założenia 
w Siemiatyczach stowarzyszenia, 
które zajęłoby się propagowaniem 
kultury, mody, obyczajów i kuch-
ni XVIII wieku, co w przyszłości 
pozwoliłoby Siemiatyczom zapre-
zentować się na ogólnopolskich 
spotkaniach rekonstrukcyjnych. 
Projektantka zadeklarowała swoją 
pomoc i poprowadzenie warsztatów 
rekonstruktorskich. Trudno chyba 
o ciekawszą propozycję dla miasta, 
które jest tak blisko związane i tak 
wiele zawdzięcza księżnej Annie 
Jabłonowskiej. Powstanie stowarzy-
szenia jest oczywiście uzależnione 
od zainteresowania mieszkańców 
miasta.

Bardzo liczymy na to, że sie-
miatyczanie zechcą wykorzystać 
tę wyjątkową okazję i do Biblioteki 
zgłoszą się panie i panowie, zainte-
resowani realizacją tej inicjatywy. 
Serdecznie zachęcamy!

Spotkanie sfinansowano z Bu-
dżetu Partycypacyjnego Miasta Sie-
miatycze 2017. 

Ewa Nowik 
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O Puszczy Białowieskiej 
warto rozmawiać ...

łowieży, Koalicja na rzecz Puszczy 
i ludzi). Całość dyskusji moderował 
Mateusz Gutowski. 

Padło w niej bardzo wiele 
istotnych, może czasami bardzo 
mocnych słów, wywołujących sporo 
emocji. Paneliści wyrażając swoje 
stanowiska podkreślali wyjątkowość 
obiektu oraz jego wpływ na spo-
łeczny, gospodarczy rozwój regionu, 
życie mieszkańców puszczańskich 
gmin. Ich głos i potrzeby należy 
uznać za priorytetowe w dążeniach 
do osiągnięcia kompromisu. Najwię-
cej kontrowersji wzbudza kwestia 
wycinki drewna, jego przeznaczenia. 

Wspólny głos samorządowców 
z powiatu hajnowskiego zabrali: An-
drzej Skiepko Zastępca Burmistrza 
Miasta Hajnówka, Mikołaj Pawilcz 
Wójt Gminy Narewka, Lucyna Smok-
tunowicz Wójt Gminy Hajnówka, 
Elżbieta Laprus Zastępca przewod-
niczącego Rady Gminy Białowieża. 
W swoich wypowiedziach podkre-
ślali przede wszystkim znaczenie 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
Puszczy Białowieskiej, w którym 
człowiek zawsze pełnił kluczową 
rolę. W dyskusji podnosili kwestie:

- o utraconych dochodach 
przez samorządy gminne z podatku 
leśnego w związku z poszerzeniem 
obszarów chronionych w lasach 
gospodarczych w Puszczy Białowie-
skiej (brak jakiejkolwiek rekompen-
saty z tego tytułu),

- zaniechania prac ochron-
nych w momencie pojawienia się 
kornika, wynikające z niezrozumia-
łych decyzji Ministra Środowiska 
(zmniejszenie pozyskania drewna 
w 2009 roku ze 102 tys m3 do 
48,5 tys m3 w 2011r.); zbyt małej 

dostępności do drewna opałowego 
twardego i drewna budulcowego 
przez mieszkańców i przedsię-
biorców z powiatu hajnowskiego 
(przetargi przeprowadzane na 
ogólnodostępnych warunkach). 
Wiele rodzinnych firm drzewnych 
z powiatu musiała zamknąć swoją 
działalność, ze względu na duże 
koszty zakupu i transportu drewna 
z innych części Polski,

- niespełnionych obietnic ko-
lejnych rządzących o specjalnych 
programach i środkach dla obsza-
rów Puszczy Białowieskiej (przed-
wyborcze obietnice),

- desygnowania w 2017r. 
środków pieniężnych z Funduszu 
Leśnego (ponad 18 mln zł) na bu-
dowę, modernizację dróg leśnych 
ogólnodostępnych i dróg gminnych 
na terenie powiatu hajnowskiego, 
co bardzo cieszy samorządowców.

Na podsumowanie debaty 
Andrzej Skiepko zwracał uwagę, aby 
we wszelkich działaniach nie zapo-
minano o człowieku, który zawsze 
był związany z Puszczą. Uznał, iż do-
brym prognostykiem na przyszłość 
byłoby wybudowanie ścieżki rowero-
wej z Hajnówki do Białowieży wzdłuż 
drogi wojewódzkiej. Samorządowcy 
z powiatu hajnowskiego wspólnie 
stwierdzają, iż chcą Puszczy żywej 
i zielonej, a nie martwej i brązowej.

Sprawa Puszczy Białowieskiej 
okazuje się tematem niewyczer-
panym od dziesięcioleci. Każdego 
dnia docierają do nas nowe in-
formacje, a wraz z nimi kolejne 
pytania, wątpliwości. Nie ustajmy 
jednak w debacie! Cierpliwość oraz 
konsekwencja mają w tym swój 
znaczący udział.

Emilia Korolczuk
 

Cd. ze str. 1

Rajsk
W rocznicę bestialskiej masakry

i Bociek zakazując pod karą śmierci 
powrotu do wsi.

Wieś podpalono. Zniszczeniu 
uległy wszystkie domy i zabudo-
wania gospodarcze oraz zabytkowa 
cerkiew i cmentarna kaplica. Wy-
cięto drzewa i zniszczono studnie 
oraz wyrwano bruk z biegnącej 
przez wieś drogi. Kilka dni później 
zniszczono także pobliskie kolonie. 
Mieszkańców wysiedlono, a ok. 30 

– 50 zabudowań spalono.
Przed pacyfikacją Rajsk liczył 

98 gospodarstw. We wsi znajdowała 
się szkoła, młyn, wiatrak i cerkiew. 

Po 16 czerwca po ruinach hulał 
wiatr. Ale zamysł wymazania śla-
dów wsi nie udał się niemieckim 
okupantom. Po zakończeniu działań 
wojennych do wsi zaczęli powra-
cać jej mieszkańcy. Zamieszkali 
w ziemiankach i stopniowo odbu-
dowywali wieś; nigdy nie zapomnieli 
o okrutnej zbrodni i pomordowanych 
współmieszkańcach. 

W 1962 roku na miejscu 
zbrodni postawiono pomnik i płytę 

pamiątkową, a w 1971 otwarto 
Izbę Pamięci Narodowej, w której 
udokumentowano tragedię z 16 
czerwca 1942 roku. W Izbie znaj-

duje sie tablica z nazwiskami ofiar, 
fotografie i dokumenty, a wśród nich 
obwieszczenie Wernera Fromma.

W piątek, 16 czerwca 2017 r. 
mieszkańcy Rajska obchodzili 75 
rocznicę zbrodni niemieckich fa-
szystów. Po mszy, której przewod-
niczył biskup supraski (a wcześniej 
bielski) Grzegorz został poświęcony 
pomnik poświęcony ks. Stefanowi 
Iwankiewiczowi, długoletniemu 
proboszczowi parafii w Rajsku, 
a następnie zgromadzeni przeszli na 
miejsce rozstrzelania mieszkańców, 
gdzie odprawiono nabożeństwo za 
ich duszę. 

Uczestnicząca w uroczystości 
Barbara Phieler, pastor kościoła 

ewangelickiego z Niemiec powie-
działa m.in. “ Czuję w tym miejscu 
smutek i wstyd za zbrodnię, której 
dokonał naród niemiecki w Rajsku. 
Mówi się, że czas leczy rany, ale 
wiemy, że nie wszystko można wy-
baczyć. Pochylam głowę I składam 
hołd. Wiecznaja pamiat ofiarom.”

Raisa Rajecka, Wójt Gminy 
Bielsk Podlaski stwierdziła “Nie ma 
słów, które by mogły odtworzyć 
tragiczne wydarzenia 16 czerwca 
1942 r. 

Uroczystość zakończyło zło-
żenie kwiatów na tablicy i pod 
pomnikiem pomordowanych.

Wiesław Stanisław Sokołowski
(tekst wystąpienia Raisy Rajeckiej i więcej 

zdjęć na www.wiescipodlaskie.eu

Cd. ze str. 1

Drodzy Miesz-
kańcy! Po raz kolejny 
możemy zawalczyć 
o realizację projek-

tów, kształtujących i rozwijających 
przestrzeń naszego miasta. Ruszył 
nabór projektów w ramach Budżetu 
Obywatelskiego 2018. Do podziału 
w budżecie miasta zarezerwowano 
144 tys. zł (120 tys. zł – projekty 
inwestycyjne, 24 tys. zł – projekty 
nieinwestycyjne). 

Pomysły należy zgłaszać od 
dnia 10 lipca 2017 r. do dnia 11 
sierpnia 2017 r. w sekretariacie 
Urzędu Miasta Hajnówka w go-
dzinach pracy Urzędu lub przesłać 
pocztą do dnia 11 sierpnia 2017 r. 
do godz. 15.30. 

Formularz zgłoszenia dostęp-
ny jest na stronie internetowej www.
hajnowka.pl, w zakładce „Konsul-
tacje Społeczne” i w sekretariacie.

Wszelkie informacje na temat 
Budżetu Obywatelskiego 2018 są 
dostępne na stronach Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
Hajnówka oraz na stronie interne-
towej www.hajnowka.pl.

BUDŻET OBYWATELSKI 
HAJNÓWKA 2018!

RUSZA NABÓR PROJEKTÓW!
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 Ręcznym tkactwem na kro-
snach zajmowały się babcia i matka 
Ireny Ignaciuk z Lewkowa Starego 
w gminie Narewka w powiecie haj-
nowskim. Obecnie godną następczy-
nią jest pani Irena. W jednym z do-
mowych pomieszczeń krosna stoją 
przez cały rok. Młoda gospodyni tka 
wąskie podłużne serwety (bieżniki), 
chodniki typu dywanowego, ozdobne 
nakrycia łóżka (kapy), piękne wzo-

Skarby tkackie Ireny Ignaciuk

W niedzielę, 25 czerwca br. 
w Masiewie Nowym w gminie 
Narewka (powiat hajnowski) odbył 
się po raz pierwszy w historii  tej 
puszczańskiej wsi białoruski festyn 
ph. „I tam żywuć ludzi”. W tym świą-
tecznym dniu oddano tu do użytku 
piękną świetlicę. Przyjechały zespoły 
artystyczne: “Biełyj ptach” z Mińska 
(Republika Białoruś), “Cegiełki” 
z Lewkowa Starego, “Narewczanki” 
z Narewki, “Metro” i Dawid Szymczuk 
band z Hajnówki, “Kalinka” z Białego-
stoku i “Art.Pronar” z Narwi. Imprezę 
otworzył, powitał wszystkich jej 
uczestników i życzył miłych wrażeń 
z koncertu Mikołaj Pawilcz, wojt gmi-
ny Narewka. Koncert trwał od go-
dziny 16 do 21 Konferansjerem był 
Jan Karczewski, nauczyciel języka 

białoruskiego w liceum w Hajnówce. 
 W ostatnią czerwcową nie-

dzielę piękne białoruskie, ukraińskie 
i rosyjskie melodie płynęły przez 
wieś. Na imprezę przybyło dużo 
ludzi. Byli to głównie mieszkańcy 
okolicznych bliższych i dalszych wsi. 
Oklaskiwano głośno występ każdego 
zespołu Na życzenie publiczności po-

Festyn w Masiewie Nowym

rzyste dywany i pracochłonne tzw. 
perebory. Jest w tym mistrzynią. 
Posiada uprawnienia do nauczania 
sztuki tkackiej i prowadzi warsztaty 
tkactwa artystycznego.

Warto dodać, że piękny dy-
wan wytkany przez Irenę Ignaciuk 
znajduje się w Centralnym Muzeum 
Tkactwa w Łodzi.

 Tekst i fot. Jan Ciełuszecki

Zespół  “Cegiełki”

Zespół  “Narewczanki”

wtarzano piosenki, ktore najbardziej 
się spodobały. Przy niektórych melo-
diach młodzi tańczyli przed sceną na 
murawie. Panowała miła i serdeczna 
atmosfera. Było przyjemnie i wesoło. 
Po tym festynie na długo pozostaną 
w pamięci tutejszych mieszkańców 
wsi niezapomniane wrażenia.

 Podczas festynu w muze-
alnym kramiku można było kupić 
wydawnictwa w języku białoruskim 
oraz pamiątki i piękne wyroby ręko-
dzieła ludowego. 

 Organizatorami tej zabawowej 
imprezy pod gołym niebem było Mu-
zeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej 
w Hajnówce oraz Gminny Ośrodek 
Kultury w Narewce.

 Tekst i fot. Jan Ciełuszecki

Bielskie Centrum szachowe
Ten tytuł winien przypaść 

Osiedlowymu, Domu Kultury Spół-
dzielni Mieszkaniowej w Bielsku 
Podlaski, który od lat popularyzuje 
wśród społeczeństwa, a przede 
wszystkim młodzieży rozgrywki 
umysłowe. Królują wśśród nich 
szachy One skupiąję największą 
ilość miłośników tej gry, czego do-
wodem jest rozegrany w czerwcu br. 
Turniej Szachowy o Puchar Prezesa 
Spółdzielni Mieszkaniowej. 

Do rozgrywek przystąpiły 
33 osoby w wieku 0d 7 do 70 lat, 
w których po ok.5 godz.gry zwyciężył 
Patryk Piotrowski. Na kolejnych 
czołowych miejscach uplasowali się: 
II - Dariusz Kuczyński, III - Dawid 

Brzozowski, IV - Jerzy Kokosz V 
- Samuel Antoszuk, VI - Mikołaj 
Jalinikie, ...

Zwycięzcom wręczono pu-
chary oraz nagrody, a pozostałym 
wszystkim uczestnikom upominki 
ufundowane przez Spółdzielnię 
Mieszkaniową.

Słowa uznania i podziękwania 
należą się organizatorom turnieju: 
Andrzejowi Dlużewskiemu kierują-
cemu Osiedowym Domem Kultury 
i sędziemu głównemu Włodzimie-
rzowi Hackiewiczowi, (sędzia sza-
chowy kat.II).                               ars

foto: Andrzej Dłużewski

Tegoroczne Dni Siemiatycz (8 
-9 lipca) rozpoczeły się na sportowo. 
W sobotę odbył się otwarty turniej 
siatkówki plażowej mężczyzn o Mi-
strzostwo Siemiatycz, w którym 
wzięło udział 6 drużyn. Rywalizację 
wygrała para Łukasz Litwinowicz 
i Tomasz Jakimczuk. Drugie miejsce 
zajęłą para Andrzej Moroz i Dawid 
Krot, a trzecie Mariusz Marciniuk 
i Adam Sadkowski.

W niedzielę rywalizowali “siła-
cze”. W siłowaniu się na prawą rękę 
wzięło udział ośmiu zawodników. 
Pierwsze miejsce zajął Marek Mona-
chowicz. Drugi był Patryk Szymaniuk 
a trzeci Vladislav Chumichev.

Miłośnicy sportów wodnych 
sprawdzali się w wyścigu rowerów 
wodnych i kajaków. Tę pierwszą 
rywalizację wygrała para Michał 
i Nadia Wittenbeck, drugie miejsce 
zajęli Krzysztof i Paweł Wittenbeck, 
a trzecie Stanisław, Marek i Piotr 
Kubeł.

W wyścigu kajaków zwyciężyli 
Krzysztof i Paweł Wittenbeck, którzy 
wyprzedzili Michała i Natalię Witten-
beck. Miejsce trzecie zajęli  Paweł 
i Gabrysia Zduniewicz.

Imprezy zorganizował Miejski 
Ośrodek Sportu I Rekreacji.

(sok)

Dni Siemiatycz

To była ostatnia największa 
budowa socjalizmu, nie dokońca 
udana, bowiem zrealizowano tylko 
jej część w postaci spiętrzenia wód 
rzeki Narew. W zamyśle zbiornik 
wodny Siemianówka miał stanowić 
rezerwuar wody pitnej dla Białego-
stoku. Końcówka lat siedemdziesią-
tych nie była najlepszym czasem na 
duże inwestycje. Kończyła się era 
wielkich gierkowskich inwestycji na 
dokończenie których zabrakło pie-
niędzy. Tak więc powstał zbiornik ale 
zabrakło już funduszy na planowany 
kanał łączący go z rzeką Supraśl. 
Pod budowę Zalewu wysiedlono kil-
ka wsi i wywłaszczono setki rodzin. 
Część z nich otrzymała mieszkania 
w Białymstoku i pobliskich miastach, 
dla innych postawiono bloki w Bon-
darach. Nic nie wyszło z planowa-
nych ośrodków wypoczynkowych.

Po latach różne są oceny tej 
inwestycji, podobnie jak całego 

okresu Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej. Jedni potępiają wszystko 
w czambuł, inni, zauważając mi-
nusy, pamiętają także o rzeczach 
pozytywnych. Tak samo jest i z Za-
lewem Siemianówka. Dumny z jego 

24 czerwca w Leniewie w gmi-
nie Czyże odbył się “XIII Festyn 
KUPALINKA”.  Imprezę zainaugu-
rował tradycyjny “obrzęd kupalski”.  
Wystąpiły zespoły: grupa wokalna 
Zespołu Szkół w Czyżach,  Przepiór-
ka i Studio Piosenki Hajnowskiego 
Domu Kultury, Orlanie i Werwoczki 
z Orli, Chutar z Gródka, Seven 
z Bielska Podlaskiego oraz Dawid 
Szymczuk Band z Hajnówki. Gwiazdą 
wieczoru był zespół Jorrgus z Bia-

Leniewo Festyn Kupalinka
łegostoku, a do tańca przygrywała 
białostocka “Zorka”.

Swoje stoiska zorganizaowały 
także:  Państwowa Straż Pożarna  
i Komenda Powiatowa Policji z Haj-
nówki, Straż Graniczna z Białowieży 
oraz GOPS w Czyżach. Pracownicy 
GOPS oraz członkowie zespołu inter-
dyscyplinarnego  w ramach projektu 
“Gmina Czyże bez przemocy”  udzie-
lali porad dotyczących problemów 
związanych z przemocą.         (w)

Siemianówka 40-lecie Zalewu
utworzenia jest Leon Chlabicz, 
kierownik Oddziału Wojewódzkie-
go Zarządu Melioracji I Urządzeń 
Wodnych w Siemianówce. Krytykują 
m.in. wysiedleni mieszkańcy i  ich 
spadkobiercy.                          (cz)

Relacja z Dni Brańska w następnym numerze Wieści
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W dniu 11 czerwca 2017 r.  
dwóch śmiałków z Hajnówki z Re-
kreacyjnego Klub Biegacza - Tadeusz 
Karanos oraz Jarosław Kiełbaszewski 
ukończyło kultowy XIV Bieg Rzeźnika. 
Wyzwanie trudne,chwilami ocierające 
się o szaleństwo - 82 km górskich 
szczytów Bieszczadów z sumą pod-
biegów/zbiegów +4840/-4750/ to tak 
jakby wejść na drabinę o wysokości 
5 km! Bieg odbywa się w parach 
z uwagi na bezpieczeństwo uczest-
ników. Start o godz. 3:00 w nocy 
w Komańczy, meta w Cisnej w nie-
przekraczalnym czasie 16 godzin od 
startu. Warunki biegu w tym roku były 
wyjątkowo trudne. Kilka godzin przed 
startem nawałnica rozmyła górskie 
szczyty. Bieszczady stały się masą 
śliskiego błota. Ukończenie biegu 
bez upadku udało się tylko niewiel-

kiej garstce zapaleńców, a przecież 
nasi zawodnicy mają razem 112 
lat, byli więc jednymi z najstarszych 
uczestników...Wystartowało 536 par, 
bieg ukończyło 468 par. Hajnowianie 
uplasowali się na b. dobrym 188 miej-
scu. Metę pokonali z uśmiechem na 
twarzy! Czas na mecie: 14 godzin 13 
minut 52 sekundy. Czy w historii byli 
pierwszymi Hajnowianami na mecie? 
Chyba tak...Czy będą następcy? Chyba 
tak....Bieg warty wysiłku! Nagroda to 
przedmiot wyjątkowy bowiem jest to 
gliniany rzeźnicki medal. Gratulacje! 

Jakkolwiek można sobie wy-
obrazić bieg Rzeźnika odsyłam do 
stron internetowych:

http://www.biegrzeznika.pl/ 
https://www.youtube.com/

watch?v=dnd4vl8bfbA
Olek Prokopiuk

Niesamowity Bieg
Kilka tygodni temu zapowia-

daliśmy  przebudowę  drogi łączącej 
Cecele z Korzeniówką. W ramach 
inwestycjii inwestor, czyli Gmina 
Siemiatycze, zapowiadał pokrycie 
asfaltem wzmocnionej podbudową 5 
metrowej jezdni, utwardzone 1,5 me-
trowe pobocza a w samej wsi  budowę 
progów zwalniających  z wyniesionym 
przejściem dla pieszych oraz budowę 
zatoki autobusowej. Inwestycja jest 

Cecele
Nowa droga

już prawie zakończona. Zamiast 
zatoki są pasy na jezdni, natomiast 
zdziwienie mieszkańców I  przejeż-
dżających budzi fantazja projektanta, 
który zaplanował po naprzemiennym 
kawałku  chodnika po obu stronach 
jezdni, zapomniał o barierkach na 
mostku, a pobocza zaplanował z gliny. 
Inowacyjnego projektanata zaprasza-
my do spaceru po opadach deszczu. 

Wiesław Sokołowski

2 lipca w Kajance, gmina 
Siemiatycze odbył się Gminny 
Dzień Strażaka.  W pierwszej czę-
ści imprezy strażacy ochotnicy 
sprawdzali swe przygotowanie bo-
jowe.  Zawody sportowo-pożarnicze 
tradycyjnie składaja się z dwóch 
części. W pierwszej  sprawdzają 
swe przygotowanie fizyczne podczas 
m.in.  sztafety pożarniczej, w drugiej 
wyszkolenie bojowe. W zawodach 
uczęstniczyło sześć drużyn z 4   
jednostek OSP: z Kajanki,Kłopotów 
Bujnów, Siemiatycz i Słoch Annopol-
skich.  Dwie drużyny: młodzieżowa 
i żeńska – obie z Kłopot – spraw-
dzały swoje umiejętności poza 
konkursem. Rywalizację wygrała 
OSP Kłopoty Bujny, druga była OSP 
Siemiatycze a trzecia OSP Słochy 
Annopolskie. Czwarte miejsce zajęła 
drużyna gospodarzy. Wszystkie dru-
żyny otrzymały nagrody w postaci 
sprzętu strażackiego i odzieży.

 W trakcie imprezy wyświęco-
no  nowo pozyskany dla jaednostki 
w Kajance samochód pożarni. Wy-
służonego Jelcza zastąpił Star 244 
GBA, który ostatnio służył dla OSP 
Kalna na Śląsku. 

Druga część miała bardziej 
uroczysty charakter.  Wręczono 
medale i odznaki honorowe wyróż-
niającym się strażakom.

Pełna lista wyróznionych strażaków 
na naszej stronie internetowej: www.

wiescipodlaskie.eu
(dh w.s.)

Kajanka

Sprawdzian 
wyszkolenia 
strażaków

Maria Tichoniuk 
uczennica klasy V c 
Szkoły Podstawowej 
nr 6 w Hajnówce zo-
stała finalistką ogól-
nopolskiego konkursu 
literacko- plastyczne-
go „Bazgroł”. Była to 
już ósma edycja kon-
kursu organizowanego 
przez Portal Kulturalny 
Duże Ka i Papierowy 
Pies odbywającego 
się pod honorowym 
patronatem Rzecz-
nika Praw Dziecka.   
Celem, jaki sobie po-
stanowiła redakcja 
było propagowanie 
czytelnictwa, książki 
i działań twórczych 

wśród dzieci i doro-
słych. Zainteresowa-
nie konkursem było 
ogromne. Nadesłano 
około tysiąca opo-
wiadań, bajek, baśni, 
książek artystycznych, 
komiksów z całej Pol-
ski. Wybrano 130 fina-
listów. Oceniało je jury 
złożone z następują-
cych osób: GRZEGO-
RZA KASDEPKE (pisarz 
dla dzieci i młodzieży, 
autor scenariuszy, 
dziennikarz), JUREK 
OWSIAK (dziennikarz 
radiowy i telewizyjny, 
showman, działacz 
charytatywny i spo-
łeczny, znany z prowa-

dzenia Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy), TOMASZ LEŚNIAK (rysownik, 
animator i twórca komiksowy) NELA 
MAŁA REPORTERKA (zaczęła podróżo-
wać gdy miała 5 lat, wraz z rodzicami 
podróżuje po świecie. Swoje przeżycia 
i fascynujące przygody prezentuje 
widzom programu Telewizji Polskiej 
„Nela Mała Reporterka”. Ma też na 
swoim koncie kilka książek podróż-
niczych), AGATA KOMOROWSKA 
(blogerka, grafik, pisarka) KATARZYNA 
MAJGIER (autorka książek dla dzieci 
i dla dorosłych), NIKA JAWOROWSKA-
-DUCHLIŃSKA (rysowniczka, ilustra-
torka, malarka i graficzka, autorka 
scenografii i projektantka kostiumów). 

Marysia Tichoniuk napisała oraz 
wykonała ilustracje do książki pt. 
„Tajemnica drugiej połowy”, za którą 
otrzymała II nagrodę. Książkę wydało 
Stowarzyszenie Kulturalne TYBEL. 
Dyplomy oraz nagrody finalistom 
Bazgroła zostały wręczone podczas 
Warszawskich Targów Książki, które 
odbywały się na Stadionie Naro-
dowym w Warszawie. Nie zabrakło 
tam też Marysi, która oprócz nagrody 
i mnóstwa wrażeń wróciła do domu 
z pełnymi reklamówkami książek 
z autografami ulubionych pisarzy.

  Agnieszka Tichoniuk, 
fot. Tomasz Tichoniuk

Hajnowianka finalistką Bazgroła
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bezpłatny dodatek 
do „Wieści Podlaskich”

Po raz czwarty miłośnicy poetyckiej pio-
senki rosyjskiej spotkali się podczas kolejnej 
odsłony Festiwalu Piosenki Poetyckiej im. 
Bułata Okudżawy. Jak co roku towarzyszyło 
mu szereg muzycznych spotkań, odbyły się 
koncerty towarzyszące - w Lublinie, Białymsto-
ku, Szepietowie. Tradycyjnie zaś przesłuchania 
konkursowe i Koncert Galowy miały miejsce 
w Hajnówce. I to nasze miasto na ten jeden 
lipcowy weekend stało się „festiwalowym 
muzycznym sercem”, przepełnionym wiarą, 
miłością i nadzieją, wypływającymi z utworów 
rosyjskiego barda. Podczas tych wyjątkowych 
dni nie mogło zabraknąć honorowego gościa 
– Pani Olgi Okudżawy, małżonki nieżyjącego 
barda. 

8 lipca w Hajnowskim Domu Kultury od 
godz. 10.00 trwały przesłuchania konkursowe. 
Wykonawcom przysłuchiwało się jury pod 
przewodnictwem Joanny Rawik. Niedziela 
(9 lipca) upłynęła pod znakiem uroczystego 
spotkania w Parku Miejskim przy miejscu 
poświęconym pamięci Bułata Okudżawy. 
Przyjaciele, fani pieśniarza oraz władze miasta 
symboliczną pieśnią i miłymi słowami uczcili 
jego osobę. Punktem wieńczącym całość 
festiwalu był Koncert Galowy w Amfiteatrze 

Miejskim (początek godz. 18.00). Gościli na 
nim przedstawiciele samorządu lokalnego, 
wojewódzkiego tj. Andrzej Skiepko Zastępca 
Burmistrza Miasta Hajnówka, Maciej Żywno 
Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, 
Radni Sejmiku Województwa Podlaskiego 
- Włodzimierz Pietroczuk, Mikołaj Janowski 

IV Międzynarodowy Festiwal Piosenki Poetyckiej im. Bułata Okudżawy 
„Wiara, nadzieja, miłość”

oraz inne osobowości wspierające organizację 
festiwalu.

Koncert rozpoczął zwycięski duet ubie-
głorocznej edycji – Izabela Szafrańska i Paweł 
Sokołowski. Następnie usłyszeliśmy osoby 
wyróżnione i nagrodzone w roku 2017. Jury 
przyznało dwa wyróżnienia: 
I wyróżnienie – Zespół Sweet Hilo Night z Bia-
łegostoku, 
II wyróżnienie – Dana Markiewicz-Kraśko 
z Warszawy . 

Nagrody otrzymali: 
I nagroda – Wasyl Łuczynko z Warszawy
II nagroda – Jan Siebieszuk z Hajnówki
III nagroda – Jakub Zuckerman z Krakowa.

Druga część koncertu to czas spędzony 
na wspomnieniach związanych z Bułatem Oku-
dżawą opowiadanych przez Anatola Borowika, 
wplecionych pomiędzy przepiękne pieśni wy-
konywane przez przybyłych gości m.in. „Trzeci 
Oddech Kaczuchy”, Wasyla Wodkę z Gdańska, 
sympatyków barda z zagranicy (np. Białorusi). 

Prócz muzycznych wrażeń, festiwalowi 
przyświeca szczytny cel – zebrane przez 
wolontariuszy datki zostaną przeznaczone 
na rzecz Hospicjum Onkologicznego w Nowej 
Woli i Lublinie. 

Festiwal Piosenki Poetyckiej im. Bułata 
Okudżawy stał się flagowym wydarzeniem 
kulturalnym w Hajnówce, budującym markę 
naszego miasta jako otwartego, przyjaznego. 
Oby trwał nadal, a wraz z nim pamięć o zna-
mienitym rosyjskim bardzie Bułacie Okudżawie. 

Organizatorzy: Stowarzyszenie Społecz-
no-Kulturalne „Granie Bez Granic”, Wojewódz-
two Podlaskie, Miasto Hajnówka, Starostwo 
Powiatowe w Hajnówce, Hajnowski Dok Kultury. 

Patronat Honorowy nad festiwalem 
sprawuje: Olga Okudżawa, Marszałek Wo-
jewództwa Podlaskiego, Wojewoda Podlaski, 
Zarząd Główny Związku Literatów Polskich, 
Prezydent Miasta Białegostoku, Prezydent 
Miasta Lublin.                          Emilia Korolczuk

Liczne spotkania z mieszkańcami, przed-
stawicielami instytucji publicznych i organizacji 
pozarządowych z terenu miasta pozwoliły na 
wypracowanie konkretnych założeń dokumentu, 
odnoszących się do poprawy jakości życia spo-
łeczności poprzez odnowę obszarów zdegra-
dowanych, które utraciły swą funkcjonalność 
w wyniku negatywnych zjawisk społecznych (tj. 
bezrobocie, problemy mieszkańców związane 
z pomocą społeczną, przestępczość), wpro-
wadzających je w stan kryzysowy. Podczas 
diagnozowania istniejącego stanu rzeczy po 
uwagę branych było szereg czynników natury 
społecznej, gospodarczej, środowiskowej czy 
technicznej. 

Prace nad dokumentem trwały od wrze-
śnia 2016r. Miały charakter partycypacyjny, 
angażujący jak największą liczbę podmiotów 
na każdym ich etapie. Dzięki społecznej ak-
tywności w podejmowanym procesie udało się 
zidentyfikować główne potrzeby społeczności 
w zakresie odnowy oblicza miasta. Pozwo-
liły na to zastosowane metody badawcze 
tj. otwarte warsztaty diagnozujące, panele 
eksperckie, mobilne punkty konsultacyjne, 
spacery badawcze wspierane działaniami 
informacyjno-promocyjnymi (ulotki, plakaty, in-
formacje w mediach). Spotkania konsultacyjne 
i prezentujące założenia Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Miasta Hajnówka odbyły się 22 

Wspólnie kreujemy nowe oblicze Hajnówki. Lokalny Program Rewitalizacji 
Miasta Hajnówka – podsumowanie.

czerwca oraz 6 lipca. Konsultacje społeczne 
dokumentu potrwają do 13 lipca. 

Efektem działań rewitalizacyjnych ma 
być „Hajnówka – miasto bezpieczne, przyja-
zne dla mieszkańcow, inwestorów i turystów. 
Hajnówka miasto pełne perspektyw. Warto tu 
być i żyć”, zaś główny cel to „Wzrost atrak-
cyjności turystycznej i mieszkaniowej miasta 
w wyniku kompleksowej poprawy jakości życia 
mieszkańców poprzez zmianę funkcji obiektów 
i terenów zdegradowanych oraz rozwój infra-
struktury społecznej”. Aby jednak założenia 
teoretyczne mogły ujrzeć światło dzienne 
nadal istnieje potrzeba aktywności społecznej 

Cd. str. 4

To była jedna z ważniejszych sesji 
w tym roku. Podczas obrad XXIV sesji w dniu 
27 czerwca br. Rada Powiatu dokonała oceny 
wykonania budżetu za 2016rok. Najważniej-
szym punktem porządku obrad było udzie-
lenie Zarządowi Powiatu absolutorium. Po 
zapoznaniu się ze sprawozdaniem z realizacji 
budżetu powiatu za 2016r., przedstawioną 
przez Komisję Rewizyjną pozytywną opinią 
oraz wnioskiem o udzielenie Zarządowi abso-
lutorium, a także pozytywną opinią Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Białymstoku, Rada 
podjęła uchwałę o udzieleniu Zarządowi 
Powiatu absolutorium. Udzielenie absolu-
torium oznacza stwierdzenie prawidłowości 
działania finansowego organu wykonawczego 
(w tym przypadku Zarządu Powiatu) w okre-
ślonym przedziale czasowym (tu konkretnie 
za rok 2016).

Chciałbym podziękować Radzie za za-
ufanie i udzielenie absolutorium Zarządowi 
Powiatu. Pozytywny wynik finansowy budże-

Zarząd Powiatu 
otrzymał absolutorium

Cd. str. 3

Powiat Hajnowski pozyskał fun-
dusze na projekt edukacyjny dotyczący 
popularyzacji wiedzy wśród mieszkańców 
powiatu i niemieckich partnerów powiatu 
na temat Bieżeństwa.

Środki zostały pozyskane z programu 
Komisji Europejskiej „Europa dla obywateli”, 
komponentu 1. Pamięć Europejska. Projekt 
złożony przez Powiat Hajnowski był jednym 
z 286. inicjatyw z 30 krajów, które starały się 
o dofinansowanie. Sukces jest tym większy, że 
tylko 39 projektów z całej Europy otrzymało 
wsparcie, w tym 2 projekty z Polski - projekt 
Powiatu Hajnowskiego oraz Muzeum Hi-
storii Żydów Polskich!

Projekt ma na celu upamiętnienie i wy-
dobycie na światło dzienne historii uchodźstwa 
mieszkańców wschodnich regionów Polski 
do Rosji i ich powrotu po wybuchu rewolucji 
w 1917 r. Historia uchodźców zbywana była 
milczeniem przez prawie sto lat, chociaż do-
tknęła swoim zasięgiem około 3 mln osób róż-
nych wyznań i narodowości - Polaków wyznania 
prawosławnego i katolickiego, Białorusinów, 
Ukraińców, Tatarów. Dopiero od kilku lat, dzięki 
wysiłkom potomków ówczesnych uchodźców, 
to wydarzenie pojawiło się po raz pierwszy 
w polskiej opinii publicznej. Tragiczna historia 
losów uchodźców zostanie przedstawiona 
różnym grupom społecznym społeczeństwa 
lokalnego, by miejscowa ludność poznała 
zawikłane dzieje swoich przodków. Zaplano-
wane działania, w tym konkurs dla młodzieży, 

Projekt 
Powiatu Hajnowskiego 
zauważony w Brukseli!

Cd. str. 4
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Przedszkole nr 2 w Hajnówce 
obchodzi w tym roku Jubileusz 
40-lecia istnienia. Galę Jubileuszową 
w Hajnowskim Domu Kultury rozpo-
częła Pani dyrektor Iwona Raszkie-
wicz, która w swoim przemówieniu 
przywitała przybyłych gości.

Wśród gości, którzy przyjęli 
zaproszenie, byli Burmistrz Miasta 
Hajnówka Pan Jerzy Sirak, zastępca 
dyrektora wydziału edukacji Ku-
ratorium Oświaty w Białymstoku 
Pani Anna Sidorowicz, Inspektor 
Oświaty, Kultury i Sportu Pani Jo-
lanta Stefaniuk, Starosta Powiatu 

Hajnowskiego Pan Mirosław Roma-
niuk, Dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Hajnówce Pani Alla 
Gryc, dyrektor Przedszkola Nr 1 Pani 
Irena Hapunik ,dyrektor Przedszkola 
Nr 3 Pani Dorota Ewelina Durzyńska 

, dyrektor Przedszkola Nr 5 Pani 
Krystyna Kojło, dyrektor Niepublicz-
nego Przedszkola „Leśna Kraina” 
Pani Dagmara Cwityńska, dyrektor 
Zespołu Szkół Nr 1 W Hajnówce Pani 
Mirosława Fiedoruk, dyrektor Zespołu 
Szkół Nr 3 w Hajnówce Pani Bożena 
Markiewicz, dyrektor Zespołu Szkół 
Nr 2 w Hajnówce Pan Adam Chudek, 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 
w Hajnówce Pani Halina Pustelnik, 
dyrektor Zespołu Szkół w Dubinach 
Pani Alina Ginszt, dyrektor Hajnow-
skiego Domu Kultury Pan Rościsław 
Kuncewicz, dyrektor Parku Wodnego 

w Hajnówce Pan Mirosław Chilimo-
niuk, Prezes PSS Społem w Hajnówce 
Pani Mieczysława Bogdanowicz, 
dyrektor SOSW w Hajnówce Pani 
Lucyna Wawreszuk, dyrektor Domu 
Dziecka w Białowieży Pani Krystyna 

JUBILEUSZ 40-LECIA PRZEDSZKOLA NR 2 W HAJNÓWCE

17 czerwca Hajnowski Dom 
Kultury wypełniony był przez cały 
dzień utalentowanymi wokalista-
mi, którzy przybyli do Hajnówki na 
kolejną odsłonę festiwalu piosenki 
dziecięcej i młodzieżowej. Jego ini-
cjatorką i główną organizatorką jest 
Marta Gredel-Iwaniuk, prowadząca 
Studio Piosenki Estradowej, promują-
ca młode wokalne talenty. W przed-
dzień (16 czerwca) zainteresowani 
mogli wziąć udział w warsztatach 
wokalnych, prowadzonych przez 
Monikę Urlik.

Do tegorocznej edycji przystą-
piło ok. 70 uczestników z regionu, 
Polski, a także Białorusi. Każdy 
zaprezentował po jednym utworze.

Młodym-zdolnym przysłuchi-
wało się jury w składzie: Monika 
Urlik, Barbara Król, Kamil Król.

Po przesłuchaniach odbyło się 

spotkanie z uczestnikami. Usłyszeli 
oni od członków komisji mnóstwo 
cennych wskazówek dotyczących 
pracy nad głosem, prezentowania się 
na scenie. Z pożytkiem dla dalszego 
rozwoju muzycznych pasji. Punktem 
kulminacyjnym, na który wszyscy 
czekali z niecierpliwością było ogło-
szenie wyników i rozdanie nagród.

Oto zwycięzcy:
Zespoły wokalne 7 -13 lat

I MIEJSCE – LEMONKI / HDK Haj-
nówka 
II MIEJSCE – KARUZELA / BDK Bielsk 
Podlaski 
II MIEJSCE – Trio JEDYNECZKI / 
Szkolne Studio Piosenki w Łukowie 
III MIEJSCE – Chór WIASIOŁKA / 
Prużany Białoruś 

Zespoły wokalne 14 -24 lata
I MIEJSCE – Małe HDK / HDK Haj-
nówka 
II MIEJSCE – Dominika&Wiktoria 
Niedziółka/Łukowski Ośrodek Kultury 
w Łukowie
III MIEJSCE – Kornelia Kanclerz & 
Maria Wic / MDK Kielce

Soliści 7-11 lat
I MIEJSCE – Maciej Golian / Akade-
mia Młodego Wokalisty SZCZYTNO 
I MIEJSCE – Nikola Wądołowska / 

VOC Białystok 
II MIEJSCE – Magdalena Sulińska / 
Vocaling Studio Ełk 
II MIEJSCE – Marta Waśkowska / 
HDK Hajnówka 
III MIEJSCE – Laura Kamińska / BDK 
Bielsk Podlaski 
III MIEJSCE – Justyna Jaroszewicz / 
BDK Bielsk Podlaski 

Międzynarodowy Festiwal Piosenki NUTY PRZYJAŹNI – Hajnówka 2017

Dackiewicz, p. o. Prezesa UTW Pani 
Nina Prystupiuk, kierownik Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej w Hajnówce 
Pani Ewelina Bajko, przedstawiciel 
Nadleśnictwa Browsk Pani Urszula 
Olejnicka, przedstawiciel Zarządu 
Nasycalni Podkładów w Czeremsze 
Pani Nadzieja Dragun, Proboszcz Pa-
rafii Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Hajnówce ks. Józef Poskrobko, byli 
dyrektorzy naszego przedszkola Pani 
Nina Bura i Walentyna Kalinowska, 
emerytowani pracownicy naszej 
placówki, pracownicy i Rada Rodzi-
ców naszego przedszkola, rodzice 

podopiecznych, dzieci uczęszczające 
do przedszkola oraz absolwenci 
przedszkola. Podkreślając rangę 
uroczystości Pani Dyrektor złożyła 
serdeczne podziękowania wszystkim 
osobom, które w 1977roku przyczy-

niły się do powstania Placówki, dzięki 
którym mogła i może się ona dalej 
rozwijać, by stworzyć jak najlepsze 

warunki rozwoju dzieci. Zaproszeni 
goście obejrzeli część artystyczną 
w wykonaniu dzieci i pracowników 
przedszkola oraz prezentację multi-
medialną przedstawiającą zmiany, 
które na przestrzeli 40 lat dokonały 
się w hajnowskim przedszkolu. 
W filmie wykorzystane zostały 
zdjęcia zgromadzone w kronikach 
przedszkola w latach 1977 – 2017, 
które można było obejrzeć holu 
Domu Kultury. Następnie na scenie 
zaprezentowały się absolwentki 
naszego przedszkola Ola Wołczyk 
i Natalia Pietroczuk oraz gościnnie 
wystąpili podopieczni Warszta-
tu Terapii zajęciowej w Hajnów-
ce z przedstawieniem „Rzepka”.  
Występ zakończyła piosenka pt. 

„Nasze przedszkole to jedna rodzina” 
zaśpiewana razem przez wszystkich 
pracowników placówki. Szczególne 

podziękowania Pani Dyrektor skiero-
wała do sponsorów, którzy wspierali 
i wspierają nasze przedszkole „To 
wielka dla nas radość i przywi-
lej mieć takich sprzymierzeńców. 
Przyjmijcie Państwo podziękowania 
od całej społeczności przedszkolnej 
za okazane serce i dobrą wolę i za 
wspieranie naszego Przedszkola 
przez te wszystkie lata. To dzięki 
Państwu możliwe było zorganizo-
wanie obchodów jubileuszowych 
w tak uroczystej formie”. Obchody 
zakończyły się poczęstunkiem, przy 
kawie i smakołykach w kawiarni 
Hajnowskiego Domu Kultury.

Dyrekcja i pracownicy Przedszkola 
nr 2 w Hajnówce

WYRÓŻNIENIE – Gabriela Łukasik / 
Łukowski Ośrodek Kultury w Łukowie 

WYRÓŻNIENIE – Weronika Wierz-
chowska / Szkolne Studio Piosenki 
ŁUKÓW 
WYRÓŻNIENIE – Mikołaj Gajowy / 
Szkolne Studio Piosenki ŁUKÓW 
WYRÓŻNIENIE – Emilia Szcześniak / 
Łukowski Ośrodek Kultury w Łukowie
WYRÓŻNIENIE – Magdalena Sienkie-
wicz / VOC Białystok 
WYRÓŻNIENIE – Maya Zyskowska /
Stowarzyszenie KULTURA NIEZALEŻ-
NA Grajewo 
WYRÓŻNIENIE – Aleksandra Wołczyk 
/ HDK Hajnówka 

Soliści 12 – 15 lat
I MIEJSCE – Łukasz Kamiński / 
Centrum Kulturalno- Biblioteczne 
w Sokołach 
II MIEJSCE – Anastazja Klimiuk / 
Łukowski Ośrodek Kultury w Łukowie 
II MIEJSCE – Dorota Sztyler / HDK 
Hajnówka 
III MIEJSCE – Marta Skurka / Łukow-
ski Ośrodek Kultury w Łukowie 
III MIEJSCE – Kuba Jastrzębski / 
Łukowski Ośrodek Kultury w Łukowie 

WYRÓŻNIENIE – Julia Borowik / VOC 
Białystok 

WYRÓŻNIENIE – Wanda Ginszt / HDK 
Hajnówka 
WYRÓŻNIENIE – Agata Daniłowicz/ 
Gimnazjum im. Ks. W. Rabczyńskiego 
w Wasilkowie 
WYRÓŻNIENIE – Izabela Karczewska 
/ HDK Hajnówka 

WYRÓŻNIENIE – Artiom Mackiewicz / 
Państwowy Koledż Sztuki w Mińsku 
na Białorusi 

Soliści powyżej 16 lat
I MIEJSCE – Kinga Dziduch / Biłgo-
rajskie Centrum Kultury w Biłgoraju 
I MIEJSCE – Jadwiga Kuzaka / Biała 
Podlaska 
II MIEJSCE – Aleksandra Muszyńska 
/ Białystok 
III MIEJSCE – Dominika Krassowska 
/ Vocaling Studio EŁK 
III MIEJSCE – Karolina Mirek / HDK 
Hajnówka 
WYRÓŻNIENIE – Magdalena Twor-
kowska BDK Bielsk Podlaski 
WYRÓŻNIENIE – Julia Kuzyka / II LO 
Białystok 
GRAND PRIX – Katarzyna Drużba / 
HDK Hajnówka „Piosenka dawnych 
kochanków”.

Nagrodzonym serdecznie gra-
tulujemy i życzymy kolejnych sce-
nicznych sukcesów!

Emilia Korolczuk

Znakomicie się spisała re-
prezentacja powiatu hajnowskiego 
w kolejnej edycji rozgrywek sportow-
ców-amatorów. Wszyscy startujący 
z naszego powiatu wywalczyli me-
dale (tego jeszcze nie było w długiej 
historii!). 

Zwycięzcami mistrzostw, którzy 
również uzyskali nominacje na wy-
jazd na Ogólnopolskie Igrzyska LZS 
do Spały zostali: 

- Piłka siatkowa plażowa: Da-
wid Skiepko, Michał Suchodoła 

- Piłka siatkowa 4-osobowa: 
Danel Saczko, Piotr Radziwoniuk, 
Jarek Szpilko, Jan Antosiuk.

Wojewódzkie Igrzyska LZS – Supraśl 2017
- podnoszenie ciężarka do 85 

kg – Michał Kozioł; powyżej 85 kg – 
Mariusz Sokół.

- Piłka nożna – Piotr Skiepko 
(kapitan), Mirosław Krasnopolski, 
Norbert Stulgis, Adam Langa, Adrian 
Niegowski, Jacek Stefanowicz, Bartek 
Dudziński, Daniel Krysiewicz, An-
drzej Artemiuk - drużyna oparta na 
zawodnikach z Hajnówki i Narewki. 

Ponadto srebrne medale wy-
walczyła drużyna w piłce siatkowej 
plażowej kobiet, przeciąganiu liny 
i czwórbojach władz, a byli to: Alina 
Awruk, Ania Pawluczuk, Artur Tumiel, 
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Dofinansowanie zakupu nie-
zbędnego sprzętu, studiów, pra-
wa jazdy – Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Hajnówce 
wspiera osoby niepełnosprawne 
w pokonywaniu barier o charak-
terze społecznym i zawodowym. 

Pomoc społeczna jest jednym 
z istotnych zadań samorządu po-
wiatowego, który wymienia ustawa 
z 05.06.1998r. o samorządzie po-
wiatowym. To inwestycja w kapitał 
ludzki– najcenniejszą lokatę jaką 
posiada samorząd. Powiat hajnowski 
realizuje zadania z zakresu pomo-
cy społecznej poprzez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie, będące 
jednostką koordynującą działania 
w tym obszarze (obok PCPR funk-
cjonują również placówki powiatowe, 
których celem jest pomoc osobom 
potrzebującym. Są to: Dom Pomocy 
Społecznej „Rokitnik” w Białowieży, 
Dom Dziecka w Białowieży oraz 
Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Haj-
nówce. Ze środków PFRON otrzyma-
nych przez samorząd powiatowy 
finansowana jest także działalność 
Warsztatów Terapii Zajęciowych 
w Hajnówce). Do zadań PCPR, na-
jogólniej mówiąc, należy realizacja 
zadań samorządu powiatu z zakresu 
rehabilitacji społecznej, wynikających 
z ustawy z dnia 27.08.1997r., a tak-
że wydawanie orzeczeń o niepełno-
sprawności – bowiem przy Centrum 
funkcjonuje Powiatowy Zespół do 
Spraw Orzekania o Niepełnospraw-
ności. W celu spójności działań na 
rzecz wsparcia osób niepełnospraw-
nych Rada Powiatu Hajnowskiego 
uchwaliła Powiatową Strategię 
Rozwiązywania Problemów Społecz-
nych i Powiatowy Program Działań 
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. 
Większość z postawionych celów 
jest realizowana dzięki skutecznemu 

wykorzystaniu środków z Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych – głównego in-
strumentu samorządu powiatowego 
w pomocy osobom niepełnospraw-
nym. Są to środki otrzymywane ob-
ligatoryjne przez powiat na dany rok 
kalendarzowy i ich wielkość zależy 
od „wzoru” - algorytmu w którym 
uwzględnia się liczbę mieszkańców 
powiatu, liczbę osób niepełnospraw-
nych, liczbę bezrobotnych niepełno-
sprawnych itp. Samorząd powiatowy 
nie ma wpływu na wielkość przy-
znawanych środków. – wyjaśnia 
Kierownik Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie Paweł Szymaniuk.

PFRON jako źródło finan-
sowania

W ramach wykorzystania 
funduszy PFRON tylko w 2016r. 
wsparcie otrzymało 609 osób nie-
pełnosprawnych. Oznacza to wydanie 
setek tysięcy złotych, wypełnianie 
wielu dokumentów, czasochłonne 
procedury administracyjne w celu 
wsparcia osób potrzebujących. Środki 
te wykorzystano m.in. na zwrot 
kosztów wyposażenia stanowiska 
pracy osób niepełnosprawnych (dofi-
nansowano utworzenie 1 stanowiska 
pracy i za 4 osoby niepełnosprawne 
dokonano zwrotu wynagrodzenia 
w ramach instrumentów i usług 
rynku pracy), dofinansowanie zakupu 
sprzętu rehabilitacyjnego (pomocy 
udzielono 6. osobom), przedmiotów 
ortopedycznych, środków pomocni-
czych (z pomocy skorzystało 475 
osób) dofinansowanie uczestnic-
twa osób niepełnosprawnych i ich 
opiekunów w turnusach rehabilita-
cyjnych (uczestniczyło 124 osoby), 
dofinansowanie imprez sportowych 
i kulturalnych (w dofinansowanej 
wycieczce uczestniczyło 25 osób); 
słowem – podjęto przedsięwzięcia 

ułatwiające osobom niepełno-
sprawnym funkcjonowanie w życiu 
codziennym. Na wsparcie w ramach 
wymienionych zadań w 2016r. wy-
datkowano kwotę 483.173,00 zł.

W 2017r. do dyspozycji sa-
morządu powiatu hajnowskiego 
przyznano kwotę 1.062.711,00 zł. 
Uchwałą Nr XXII/211/17 Rady Po-
wiatu Hajnowskiego z dnia 30 marca 
2017 r. środki zostały przeznaczone 
m.in. na rehabilitację zawodową (re-
alizuje Powiatowy Urząd Pracy), dofi-
nansowanie do turnusów, dofinanso-
wanie do sprzętu rehabilitacyjnego, 
przedmiotów ortopedycznych i środ-
ków pomocniczych, dofinansowanie 
do likwidacji barier funkcjonalnych, 
dofinansowanie do bieżącej działal-
ności Warsztatu Terapii Zajęciowej. 
Część środków na określone zadania 
na dzień dzisiejszy została już roz-
dysponowana, nadal jednak istnieje 
możliwość dofinansowania do 
zakupu sprzętu rehabilitacyjne-
go, przedmiotów ortopedycznych 
i środków pomocniczych. Wnioski 
osób w tym zadaniu załatwiane 
są na bieżąco. Wystarczy zgłosić 
się do PCPR i uzupełnić wniosek. 

Aktywny samorząd
By zwiększyć pulę pozyski-

wanych funduszy od 2012r. powiat 
hajnowski przystąpił do realizacji 
pilotażowego programu „Aktywny 
Samorząd”. Środki, które wydatkuje 
PCPR w ramach programu Aktywny 
Samorząd ustalane są przez Zarząd 
PFRON (Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych); są rozdzielane na powiaty 
wg określonych kryteriów (pod 
uwagę brane są dane dot. liczby 
mieszkańców, liczby osób niepełno-
sprawnych powiecie itp.). Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie nie ma 
wpływu na ilość środków w danym 

W trosce o osoby niepełnosprawne – w powiecie są fundusze na wsparcie
roku – identycznie, jak w przypadku 
środków przyznawanych samorzą-
dom z PFORN.

Celem głównym programu 
„Aktywny samorząd” jest wyelimi-
nowanie lub zmniejszenie barier 
ograniczających uczestnictwo osób 
niepełnosprawnych w życiu społecz-
nym, zawodowym i w dostępie do 
edukacji. Działania objęte dofinan-
sowaniem, zostały sklasyfikowane 
w dwóch modułach. I tak, osoby 
niepełnosprawne mogą uzyskać 
pomoc w uzyskaniu prawa jazdy 
kategorii B, w zakupie sprzętu 
elektronicznego lub jego elemen-
tów oraz oprogramowania, pomoc 
w utrzymaniu sprawności technicznej 
posiadanego wózka inwalidzkiego 
o napędzie elektrycznym, pomoc 
w zakupie protezy kończyny pomoc 
w uzyskaniu wykształcenia na po-
ziomie wyższym. Tylko w 2016r., 
w ramach programu udzielono 
wsparcia dla 69 osób niepełno-
sprawnych na kwotę 239.448,15 
zł. (uwzględniając środki PFRON, 
w 2016r. na wsparcie osób nie-
pełnosprawnych łącznie wydat-
kowano kwotę 722.621,00 zł.)

Największa grupa benefi-
cjentów skorzystała z możliwo-
ści wsparcia w zakresie edukacji 
– dofinansowanie otrzymało 41 
osób niepełnosprawnych na kwotę 
69.642,53 zł. Osiemnaście osób 
skorzystało z pomocy w zakupie 
sprzętu elektronicznego lub jego 
elementów oraz oprogramowania 
na łączną kwotę 91.308,44 zł., osiem 
osób – z pomocy w utrzymaniu 
sprawności technicznej posiadane-
go wózka inwalidzkiego o napędzie 
elektrycznym i w ramach tego za-
dania udzielono dofinansowania na 
kwotę 14.150,05 zł.

 Program Aktywny samorząd 

jest realizowany również w roku 
2017. Samorząd powiatu hajnow-
skiego na realizację programu 
otrzymał pierwszą transzę środków 
w kwocie – 143.565,00 zł. Dotąd 
wydatkowano 45.823,90 zł., z cze-
go: 19 osób skorzystało z pomocy 
w uzyskaniu wykształcenia na po-
ziomie wyższym, 2 osoby otrzymały 
wsparcie w uzyskaniu prawa jazdy 
kategorii B, 3 osoby – w zakupie 
sprzętu elektronicznego, a 1 osoba 
skorzystała z pomocy w utrzymaniu 
sprawności technicznej posiadanego 
wózka inwalidzkiego o napędzie 
elektrycznym. Do tej pory wszystkie 
osoby spełniające warunki uczestnic-
twa w programie uzyskały wsparcie 
w postaci dofinansowania do wnio-
skowanego sprzętu lub usługi.

 Co istotne, środki na realizację 
Programu są dostępne – we wszyst-
kich obszarach. Osoby zaintereso-
wane uczestnictwem w programie 
proszone są o kontakt z Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Haj-
nówce przy ul. Piłsudskiego 10a lub 
telefonicznie pod numerem (85) 
683-36-42, (85) 682-59-83 bądź 
e-mail : pcpr@powiat.hajnowka.pl

Zachęcamy studentów oraz 
wszystkie osoby posiadające znaczny 
lub umiarkowany stopień niepeł-
nosprawności do kontaktu z PCPR, 
gdzie bezpośrednio uzyskają infor-
mację o formach wsparcia. Pra-
cownicy instytucji służą pomocą 
merytoryczną, pomagają także 
w wypełnieniu odpowiednich for-
mularzy.

Katarzyna Miszczuk

Redakcja składa podziękowanie 
kierownictwu i pracownikom PCPR 
w Hajnówce za pomoc w powstaniu 
niniejszego tekstu

Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium

tu za rok 2016 – jego pomyślna 
realizacja, uzyskana nadwyżka 
budżetowa i regularna spłata zo-
bowiązań to nasz wspólny wysiłek 
i wspólny sukces. Pozytywna ocena 
wykonania budżetu dokonana przez 
RIO i Komisję Rewizyjną stanowi 
potwierdzenie, iż przygotowaliśmy 
budżet bezpieczny, obsługujący 
potrzeby lokalnej społeczności. – 
mówi Starosta Hajnowski Mirosław 
Romaniuk. – Pomimo ograniczeń 
budżetowych, wynikających m.in. ze 
sposobu finansowania samorządów 
powiatowych, dokładamy wszelkich 
starań, by wspierać wszechstronny 
rozwój powiatu w sferach gospodarki, 
edukacji, turystyki czy kultury. Trwa 
postępowanie scaleniowe w gminie 
Narewka i Narew, na które w 2016r. 
Powiat Hajnowski pozyskał ponad 
14 milionów złotych. W minionym 
roku także, dzięki wsparciu otrzyma-
nego w ramach Programu Rozwoju 
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej, udało nam się pozyskać 
1,5 mln zł na przebudowę II etapu 
ulicy Prostej. Rok 2017 – to głównie 
projekty o charakterze edukacyjno – 
społecznym. Udało nam się uzyskać 
fundusze na termomodernizację 

Zespołu Szkół z DNJB. W maju br. 
podpisaliśmy umowę z Narodowym 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej na realizację 
projektu pn. „Puszcza i ludzie”. Po-
zyskaliśmy blisko 1 mln zł. Celem 
projektu jest podniesienie świado-
mości ekologicznej wśród mieszkań-
ców regionu Puszczy Białowieskiej. 
Powiat Hajnowski dostrzeżono także 
w Brukseli – w październiku, wspólnie 
z m.in. naszym niemieckim parterem 
przystępujemy do realizacji projek-
tu edukacyjnego dot. Bieżeństwa. 
A w porozumieniu z innymi samo-
rządami z województwa podlaskiego 
przestępujemy także do realizacji 
dużego projektu szkoleniowo-edu-
kacyjnego, adresowanego do miesz-
kańców. W przypadku tej inwestycji 
mówimy o kwocie 5 mln zł. Mając na 
uwadze rozwój gospodarczy regionu, 
aktywnie wpieramy także inwestycje 
drogowe realizowane w samorządach 
- powiat będzie miał swój wkład m.in. 
w przebudowie ul. Nowowarszawskiej 
w Hajnówce, dróg gminnych w Na-
rewce oraz drogi gminnej w Orzesz-
kowie. Dzięki współpracy samorządu 
z Lasami Państwowymi w tym roku 
przystąpimy do przebudowy dróg: 
Boćkowskiej w Kleszczelach, drogi 

powiatowej Witowo – Długi Bród 
i drogi Starzyna – Górny Gród. Ale 
pamiętajmy, że działania powiatu to 
nie tylko realizacja ważnych inwesty-
cji, to także bieżąca praca wydziałów, 
jednostek podległych oraz placówek 
powiatowych związanych z pomocą 
społeczną czy oświatą. By usprawnić 
pracę urzędu w starostwie wdrażane 
są rozwiązania z zakresu e-admi-
nistracji takie jak Cyfrowy Urząd, 
E-PUAP czy Elektroniczne Zarządza-
nie Dokumentami. Potwierdzeniem 
sprawnej realizacji zadań oraz wyso-
kiego standardu świadczonych usług 
jest Certyfikat systemu zarządzania 
jakością ISO 9001:2009. Oczywi-
ście zawsze chciałoby się więcej 
inwestycji – niemniej jednak musimy 
pamiętać, iż naszym najważniejszym 
zadaniem jest utrzymanie stabilności 
finansów powiatu. Fakt, iż Zarządowi 
udzielono absolutorium, stanowi po-
twierdzenie, iż ową stabilność udało 
się nam osiągnąć. 

Więcej na temat działań po-
wiatu hajnowskiego na stronie 
urzędu, zaś informacje dot. przebiegu 
sesji, interpelacji oraz podjętych 
uchwał – w Biuletynie Informacji 
Publicznej.

Katarzyna Miszczuk
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Powiat hajnowski pożegnał 
partnerską delegację z za zachodniej 
granicy kraju – w dniach 21.06.-
26.06 br. w powiecie gościła dele-
gacja z zaprzyjaźnionego Urzędu 
Nordsee – Treene (Niemcy) i Sto-
warzyszenia „Przyjaciele Hajnówki”, 
z którymi samorząd aktywnie współ-
pracuje już od 17. lat.

Do powiatu przyjechała dele-
gacja złożona z czterech przedstawi-
cieli Urzędu Nordsee - Treene, której 
przewodniczył Dyrektor Urzędu Klaus 
Röhe oraz trzech przedstawicieli Sto-

Delegacja z partnerskiego 
Urzędu Nordsee - Treene (Niemcy) 

gościła w powiecie hajnowskim

warzyszenia „Przyjaciele Hajnówki” 
na czele z Manfredem Gregersen. 
Głównym celem wizyty było spotka-
nie z młodzieżą z Hajnówki - zgodnie 
z wieloletnią tradycją, zapocząt-
kowaną w roku 2004, partnerzy 
zaprzyjaźnionego regionu Nordsee - 
Treene i Stowarzyszenia „Przyjaciele 
Hajnówki” (Niemcy, Północna Fryzja) 
przybyli w okresie końca roku szkol-
nego, by wręczyć trzem uczniom 
szkoły średniej, wytypowanym 
przez Radę Pedagogiczną, nagrody 
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Wspólnie kreujemy nowe oblicze Hajnówki. Lokalny Program Rewitalizacji 
Miasta Hajnówka – podsumowanie.

w przestrzeni miejskiej. Lista przed-
sięwzięć podstawowych zawiera 
24 projekty. Dotyczą one między 
innymi działań twardych tj. poprawy 
użyteczności i estetyki przestrzeni 
miejskich, poprawy przestrzeni (na 
Osiedlu Chemiczna i Kolejki Leśne), 
modernizacji infrastruktury spor-
towo-rekreacyjnej, kulturalnej (np. 
zagospodarowanie terenu wokół HDK 
w celu nadania funkcji kulturalno-
-społecznej, modernizacja kompleksu 
OSiR). Projekty miękkie natomiast 
skierowane zostały do szeregu grup 
społecznych. Zakładają aktywizację 
i integrację społeczną (szczególnie 
osób, grup zagrożonych wyklucze-
niem), edukację („Szkoła Dobrego 
Rodzica”, „Zachować dziedzictwo 
naszych przodków – edukacja kul-

turowa w teorii i praktyce”), rozwój 
podmiotów ekonomii społecznej 
(Zakład Aktywności Zawodowej, Klub 
Integracji Społecznej). Zgłoszone 
przedsięwzięcia będą miały szansę 
na dofinansowanie m.in. w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Podlaskiego na lata 
2014-2020 i wymagają aktywności 
wielu podmiotów. Pierwsze konkursy 
już w październiku 2017r. (Działanie 
8.5 Rewitalizacja). 

Bieżące informacje o pracach 
nad Programem Rewitalizacji do-
stępne są na stronie Urzędu Miasta 
Hajnówka w zakładce „Hajnówka 
OdNowa. Rewitalizacja”. Tam również 

znajduje się całościowy dokument. 
W niektórych punktach miasta 
można dostrzec tablice pamiątko-
we w języku polskim i angielskim, 
ukazujące walory historycznego 
rewitalizowanego obszaru. 

Projekt „Rewitalizacja Obsza-
rów Zdegradowanych Hajnówki – 
wypracowanie kompleksowego pro-
gramu rewitalizacji zdegradowanych 

terytoriów miasta, odpowiadającego 
na lokalne konteksty i potrzeby spo-
łeczności” jest współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc 
Techniczna 2014-2020. Program 
opracowało konsorcjum: S&H 
Consulting, Ośrodek Wspierania 
Organizacji Pozarządowych (Lider 
Konsorcjum) oraz Fundacja Labora-
torium Badań i Działań Społecznych 
„SocLab”. Nad przebiegiem prac 
czuwa zespół koordynujący Urzędu 

Miasta Hajnówka, którego koordy-
natorem jest Magdalena Chirko. 

Emilia Korolczuk
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Wojewódzkie 
Igrzyska LZS – 
Supraśl 2017
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Marcin Sokół, Mieczysław Gryc, Mi-
chał Kozioł, Mirosław Krasnopolski, 
Piotr Radziwoniuk, Andrzej Skiepko. 

Działacz LZS i główny organi-
zator reprezentacji powiatu hajnow-
skiego, Andrzej Skiepko, na co dzień 
Zastępca Burmistrza Miasta Hajnów-
ka serdecznie dziękuje i gratuluje 
wszystkim uczestnikom Igrzysk, wy-
rażając również nadzieję na sukcesy 
naszych zawodników już pod koniec 
sierpnia na Ogólnopolskich Igrzy-
skach LZS w Spale. Podziękowania 
kieruje również do Burmistrza m. 
Hajnówka Jerzego Siraka i Wójta 
gm. Narewka Mikołaja Pawilcza za 
pomoc w zorganizowaniu wyjazdu na 
Igrzyska w Supraślu. Dużo ciepłych 
słów pod adresem reprezentacji 
powiatu hajnowskiego i wszystkich 
uczestników Igrzysk popłynęło z ust 
posła na Sejm i przewodniczącego 
RW LZS w Białymstoku Mieczysława 
Baszko i zastępcy Jana Zalewskiego 
– wielkiej ikony działacza Ludowych 
Zespołów Sportowych.

Emilia Korolczuk

W dniu 27 czerwca odbyła się 
ocena projektów inicjatyw lokalnych 
złożonych w konkursie pn. „Inicjatywy 
lokalne w Hajnówce” w ramach pro-
jektu „Kultura od nowa – inicjatywy 
lokalne w Hajnówce” realizowanego 
przez Hajnowski Dom Kultury, dofi-
nansowanego ze środków Narodo-
wego Centrum Kultury, w ramach 
programu Dom Kultury+ Inicjatywy 
Lokalne 2017.

Mieszkańcy mieli możliwość 
zgłoszenia swoich inicjatyw do 
23 czerwca 2017 roku. W ramach 
konkursu do HDK wpłynęło 6 inicja-
tyw na łączną kwotę 38 740,00 zł, 
która znacznie przewyższyła kwotę 
dofinansowania na jaką można 
liczyć z NCK. 

Komisja Konkursowa powo-

Konkurs „Kultura od nowa – inicjatywy lokalne 
w Hajnówce” – rozstrzygnięty!

łana przez dyrektora HDK oraz 
animator NCK w ocenie wniosków 
kierowali się kryteriami zawartymi 
w Regulaminie Konkursu. Regulamin 
stanowił, że Komisja może wybrać 
od 3 do 7 inicjatyw. Ostatecznie do 
realizacji wybrano 4 projekty, które 
spełniały wymogi regulaminowe. 
Ze względu na dużą atrakcyjność 
złożonych projektów Komisja Kon-
kursowa dokonała przeszacowania 
budżetów inicjatyw, dzięki czemu 
możliwa będzie realizacja większej 
ilości projektów od zakładanego 
minimum. Pozostałe dwie inicjatywy 
nie spełniały wymogów Programu 
DK+ Inicjatywy Lokalne 2017. Biorąc 
jednak pod uwagę ich wartość w za-
kresie wpływu na lokalną kulturę, 
dom kultury postara się nawiązać 

współpracę z wnioskodawcami nie-
zakwalifikowanych inicjatyw.

Wnioski zakwalifikowane do 
realizacji to: 
1. „Klub Fantastyki” ,
2. „O rety! Robot – międzypokolenio-
wa podróż z OzoBotem” ,
3. „Tańcząca Mama”,
4. „Warsztaty fotograficzne”.

GRATULUJEMY!!! 
„Kultura od nowa – inicjatywy 

lokalne w Hajnówce” dofinansowano 
ze środków Narodowego Centrum 
Kultury w ramach Programu Dom 
kultury + Inicjatywy lokalne 2017

Barbara Sadowska

Projekt Powiatu Hajnowskiego 
zauważony w Brukseli!

organizacja wystawy, spotkanie 
z autorką książki „Bieżeństwo 1915. 
Zapomniani uchodźcy”, czy mię-
dzynarodowa debata traktująca 
Bieżeństwo jako przykład migracji 
europejskich w XX i XXI wieku, staną 
się podstawą do zdobycia wiedzy 
na temat historycznych wydarzeń, 
wewnętrznych przemyśleń i wycią-
gnięcia refleksji współczesnego po-
kolenia w odniesieniu do problemów 
dnia dzisiejszego.

Realizacja projektu potrwa od 
października 2017 r. do końca wrze-
śnia 2018 r. Partnerami projektu są: 
Förderverein „Freunde für Hajnówka” 
(Hattstedt/Niemcy), Stowarzyszenie 
Uniwersytet III Wieku w Hajnówce, 
Stowarzyszenie Kulturalne „Pocz-
tówka”, Białowieski Park Narodowy.

Wydział Promocji i Rozwoju 
Starostwa Powiatowego w Hajnówce 
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Urzędu Nordsee - Treene (Niemcy) 

gościła w powiecie hajnowskim

pieniężne za aktywną działalność 
społeczną. W tym roku wyróżnione 
zostały uczennice z Zespołu Szkół 
Zawodowych w Hajnówce – Klaudia 
Sapieszko, Martyna Zakrzewska oraz 
Luiza Kasjaniuk. Uroczystość wręcze-
nia nagród miała miejsce w trakcie 
zakończenia roku szkolnego w ZSZ 
w Hajnówce. 

Podczas pobytu delegacja 
z Niemiec odwiedziła również za-
przyjaźnione Przedszkole nr 5 w Haj-
nówce, Dom Dziecka w Białowieży, 
którego wychowankowie gościli u na-
szych niemieckich parterów latem 
2016r. oraz spotkała się z członkami 
Zarządu Powiatu Hajnowskiego. Te-
matyka rozmów dotyczyła kierunków 
dalszej współpracy w obszarze 
społecznym i edukacyjnym - w tym 
m.in. wspólnej realizacji projektu 
pn. „Upamiętnienie i popularyzacja 
wiedzy na temat Bieżeństwa ludno-

ści wschodniego pogranicza Polski” 
oraz rewizyty młodzieży niemieckiej 
w Powiecie Hajnowskim.

Tradycyjnie podczas pobytu 
staraliśmy się pokazać naszym go-
ściom fragment przyrodniczego i kul-
turalnego piękna regionu Puszczy 
Białowieskiej i województwa pod-
laskiego. Niemieccy goście poznali 
uroczy fragment Puszczy podczas 
wycieczki rowerowej Białowieża – 
Gruszki oraz kolejką wąskotorową 
do Topiła; podczas warsztatów we 
wiosce tematycznej Wioska Małego 
Osocznika w Dubinach, gdzie po-
smakowali własnoręcznie przygo-
towanej kulinarnej tradycji regionu 
- pierogów, a w „Ziołowym Zakątku” 
w Korycinach poznali smak i zapach 
podlaskich ziół.

 Katarzyna Miszczuk,
współpraca: Wydział Promocji 

i Rozwoju 
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W dniu 17.06.2017 na boisku 
sportowym w Narewce został ro-
zegrany kolejny turniej piłki nożnej 
oldboi im. ,,Waldka Grudzińskiego’’. 
Zawody były rozgrywane pod pa-
tronatem Wójta Gminy Narewka. 
Sponsorzy: Gmina Narewka, KS LZS 
Narewka, Podlaskie Zrzeszenie LZS, 
Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta 
Hajnówka oraz koledzy śp. Waldka 
Grudzińskiego. 
Oto wyniki rywalizacji: 
1. Hajnówka-Prużany 7:1 
2. Białystok-Narewka 5:1 
3. Hajnówka-Narewka 5:3 
4. Białystok-Hajnówka 3:3 
5. Prużany -Białystok 3:5 

IX Turniej Piłki Nożnej im. Waldka Grudzińskiego
6. Narewka-Prużany 4:3 
I m. Hajnówka 
II m. Białystok 
III m. Narewka 
IV m. Prużany 
W trakcie spotkania uhonorowano 
najlepszych zawodników turnieju. 
Byli to: 
Orzechowski Wojciech-Hajnówka 
Matela Artur-Białystok 
Kasjanowicz Artur-Narewka 
Szczepan Siergiej-Prużany 
Krasnopolski Mirosław-NVP turnie-
ju-Narewka.

Rozegrano również turniej 
drużyn młodzieżowych, w którym 
najlepszym zespołem okazał się 

Tur Bielsk Podlaski przed Puszcza 
Hajnówka i LZS Narewka. 

Wójt gminy Narewka Mikołaj 
Pawilcz, serdecznie podziękował 
głównemu inicjatorowi tych rozgry-
wek już od 9 lat, Andrzejowi Skiepko 
Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnów-
ka, Mietkowi Grycowi i wszystkim 
kolegom śp. Waldka, który przy-
czynił się do organizacji i udziału 
w zawodach. „Już dziś serdecznie 
zapraszamy za rok na 10 jubileuszo-
wy turniej z udziałem wielu drużyn 
młodzieżowych i seniorskich” – tak 
podsumował główny organizator 
turnieju Andrzej Skiepko.

Mirosław Krasnopolski
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